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KIAL KONGRESI? 
Ĉu ĉiuj konscias pri, la celoj de niaj Kongre- 

soj? Miaopinie niaj kongresoj efikas du-direkten. 

Eksteren, t.e. por la ekstermovada publiko. Inter- 

nen, t.e. por nia propra profito. Antaŭ la ĝenera- 

la publiko niaj kongresoj montras, ke Esperanto ja 

ekzistas, ke nia Movado vivas kaj progresas; sam- 

[kiel demonstracias taŭgecon de nia Lingvo por sen- 

pere pridiskuti iun ajn temon, por rekta interkom- 

preniĝo inter diverslandanoj. 

' Por ni mem niaj kongresoj konsistigas la oka- 
zon provi.nian Lingvon praktike. Dum la kongresoj 

ni konstatas, ke niaj pledoj por oficialigo de Es- 

peranto baziĝas sur realaj faktoj.. 
Do, mi opinias, ke ŝiu esperantisto nepre de- 

vas partopreni en niaj kongresoj. Unue, por.demon- 

stracii al le ĝenerala publiko, ke nia Movado ekz- 

istas; ke ĝin ne konsistigas nur manpleno da "fa- 

natikaj revuloj", sed amaso da konsciaj personoj. 

hue, kaj eble ĉefe, por akiri. praktikon en la uza- 

do de Esperanto. Ni bezonas nepre regi Esperanton, 

flue ĝin paroli, por povi konvinki aliulojn 'pri ni 

aj asertoj rilate facilecon kaj taŭgecon de la Li- 

ngvo, kiun ni praponas kiel Internacia. 

Nu, por ke niaj klopodoj estu fruktodonaj,ni- 

ajn kongresojn partoprenu kiel eble plej multaj, 

kaj oni nepre ne krokodilu! Kion opinius la ekste- 

rmovadanoj, se ili konstatus ke ni mem ne kuraĝas 

uzi la Lingvon, kiun ni proponas al ili?! 

Alkutimiĝu al uzado de Esperanto, kies rega- 

don ni atingos nur per ĉiama praktikado. 

Partoprenu la Kongresan! PAROLU ESPERANTON!   Adonis.- 
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La vivo de nia Asocio disvolviĝas sufiĉe kontentige. La gelernantoj de 

ambaŭ kursoj, kaj la komenca kaj la progresiga, entuziasme daŭrigas lernadon de 

j 

  

Esperanto. Kun plena respekto al la Esperanta tradicio, el la kelkdekaj, ki 

komencis lernadon de Nia Lingvo restas nur dekduo; sed, ni fieras pri tio, ke 

ja temas pri tiuj plej kapablaj. 

Je la 30-a de Aprilo okazis la anoncita letervespero. La rezulto de ĉi- 

tiu letervespero superis ĉiujn antaŭviditajn kalkulojn. Amase alvenis al Ni 

kaj leteroj kaj bildkartoj el la tuta mondo. Kelkaj kun salutoj: kaj: esprimoj 

pri sukceso, kaj kun kuraĝigaj vortoj pro nia por-Esperanta laboro; la FLO jNUL 

to kun deziroj pri interkorespondado. El la unuaj ni deziras reliefigi bilckar 

ton, kiun adresis al Ni Marjario Boulton, elstara verkistino kaj poetino de la 

«Esperanta Movado. Pri la aliaj ni nur baŭsŭuge la fakton, ke nia Asocio ne ha= 

vas sufiĉan nombron da membroj por havigi korespondant(in)on al ĉiu, malgraŭ 

tio, ke ja kelkaj el la gelernantoj akceptis ekkorespondi kun pluraj gesamide- 

anoj. 

Mum La Sankta Semajno Ni ricevis la viziton de la veterana Esperantisto 

el Bilbao S-ano Luis Otaola y Faón. Tiel sprita, simpatia kaj gaja kiel kutime, 

li ĝojigis Nin per sia ĉeesto. 

El la lastaj decidoj de Nia.Estraro elstaras jenaj: 

En konsento kun. to ricevita .de la Esperanto-Societo iu Ĥristo Kozlov ", 

el Polski rante, Bulgario, Ni okazigos Ekspozicion pri la 1.300 jubileo de 

tiu lando. La Ekspozicio okazos de la.l13-a ĝis la 17-a de venonta Majo, en la 

salono "Mgrola" de la Katedro pri Universitat Disvastigo. E 

Em la monato Junio, kaj okaze de finiĝo de la diversaj Esperanto-Kursoj, 

kiuj okazas en nia urbo, Ni rentus porokazan Kursfinan Feston, kiun aspereble 

partoprenos ĉiuj ge- membroj kaj lernantoj de nia Asocio. 

Ni atendas vian viziton al la Ekspozicio. Ni esperas vian partoprenon 

al la Festo.



Tri tezoj pri la deveno de la homo 

TRIA TIZOY: LA HAZARDO KAJ LA NECESO Ssssszz=s=csa=: ======m==rzsz=m=sz=s=s 

  

"La ekzisto de la mondo konsistas el 

la hazardo kaj la neceso". 

Ĉu la interagado de la hazardo kaj la 

neceso dum milionoj da jaroj, sub la regu- 

loj de la fiziko kaj kemio povis realigi — 

la nekredeblan variecon de la vivo sur la 

Tero, inkluzivante nin, sen intervenoj eks 

teraj ? La "Kreismistoj" diras ne, la sci- 

entistoj diras jes, ĉu parolo kontraŭ pa- 

rolo? 

La tezo pri iu Dio kreinto estas afe- 

ro de fido.La tezo de la evolucio de la vi 

vo, male estas la pruva de la naturo.laŭ — 

ŝajne, hodiaŭ, ĉi lasta bone povas elteni 

tiun komfirmon. 

la scientistoj kunigis milionojn da - 

informoj pri la vivformoj, tiel rilate al 

tiuj ekzistantaj nuntempe kiel al tiuj de- 

longe malaperintaj.Helpe de la teorio de — 

Darwin oni povas konstrui la arbon genealo 

gian kaj pere de ĝi la rilatiĝon de la pa- 

renceco de la estaĵoj, kiuj vivas aktuale. 

En iu momento de la pasinteco devis havi 

inicon tiu genealogia arbo kaj ĝuste tiu 

estis la momento de la lasta pruvo pri - 

la tezo de la vivo, kiu sin organizis - 

surbaze de la senviva naturo. 

Dum longa tempo ŝajnis, ke kiu ajn 

teorio pri la origino de la vivo fiaska- 

dis antaŭ la baza principo de la fiziko, 

la dua principo de la termodinamiko: ki- 

es universala leĝo asertas, ke la univer 

so, kiel sistemo fermita en si mem, tro- 

viĝas nepre sur la vojo - de la ordo to- 

tala al la malordo totala - (aŭ dirite — 

alimaniere, ke ĝi konstante malvarmiĝas). 

la vivantaj estaĵoj, tamen, estas siste- 

moj kiuj evidente inversigas la proceson, 

Jl transformigas la plej grandan malor- 

don, la senvivan materion, en ordon pli 

grandan, en estaĵoj pli kompleksajn. Ĝis 

antaŭ dek jaroj, la scientistoj ne malko 

vris, ke la vivo trovis vojon por inver- 

sigi, sub konkretaj kondiĉoj eksteraj „ 

  

 



tiun tendencon wiversalan al pli granda 

malordo. 

Sarĝitaj kun ĉi tiu teoria valizaro, 

la eksploristoj povis komenci laboratori- 

ajn eksperimentojn kaj kalkulojn pere de 

komputeroj ĝis certagrade realaj, kiuj — 

ŝajnigos la inicon de la vivo.Ili malko- 

vris, ke la vivon oni ne povas daŭre kon 

sideri kiel miraklon, statistike neproba 

blan, blindan hazardon kaj unikan, kiel 

supozis kelkajn jarojn antaŭe, la franca 

Nobel-premio Jacques Monod; do, surbaze 

de kvanto infinita de eblaj elementoj de 

la vivo, kiuj originis hazarde;la neceso 

gvidata de la naturaj leĝoj elektis la 

plej taŭgajn. 

Per ĉi tiu "bredo de la hazardo" ki 

el nomis ĝin la germana Nobel-premio pri 

kemio Manfred Bigen, povis komenciĝi la 

evolucio.la aspekto, kiun havas ĉiu vi- 

vanta estaĵo, kiu naskiĝus ĉe la hazarda 

ludo de la naturo, destinita al neniu su- 

pera celo, estus frukto de la hazardo.Tio 

klarigas, kiel povus aperi estaĵo tiel - 

grande kompleksa, kiel estas la homo, sed 

ankaŭ, kiel en alia planedo kun identaj - 

kondiĉoj la evoluo povis sekvi alian vo- 

jon, se ni havas najbarojn en la Univer- 

80, ili havas, kun probableco tuŝanta la 

sekurecon, aspekton malsimilan al la nia. 

Tradukis el la libro " La nueva his- 

toria de Adán y Eva " de Gŭnter Haaf, 

LUIS SERRANO PEREZ 

SABADELL 

X La unua tezo aperis en "HELECO" ns 17, 

de Novembro-Decembro 1.980, kaj la dua, en 

"HELECO" n9 18 de Januaro Februaro 1.9818 

PRI UNU EL MULTAJ 

Ekzistas personoj sur nia planedo 

al kiuj ripeti tre plaĉas 
jomajn vortetojn, ĝis punkto de tedo. 
Ilia dirstilo tre aĉas. 

Rilatas al unu el tiaj estaĵoj 

la jeno, de mi rakontata 

celante aŭtoron de oftaj fuŝaĵoj 

en ĉio de li parolata. 

La vorto "ja!" 
el lipoj 
kaj same 

min kredu: 

Kaj tial, 

tna = 

jen prema angoro. 

ree kaj ree eliras 

de tit sinjOroOo» 

okazas al Cu vi miras? 

ke agas li tiel konstante, 

laŭlonge de tuta la jaro, 

de kelke de tempo la homoj, 

lin nomas sinjor! 

mokante » 

"“Januaro", 

- ALCIBIADES G.MEANA -— 

LA FELGUERA —  



  

    
La nuntempa Cooa estis la roma Cau- 

oa (Konko).Tiu urbeto emtis naskifloko 

de Teodoaio, romia imperiestro, kiu re- 

gis sub la nomo de "Teodozio el grande", 

Kvankam Coca, nuntempe havas ne pli 

ol 3.000 enloĝantojn, dum roma epoko ha- 

vis preskaŭ 10.000-n,Ĝi havas ne roman 

devenon, sed keltiberan, ĉar estis kons- 

truita 218 jaroj A.K.Tiam ĝi nomiĝis Ca- 

uola (prononcu Kaŭzia). 

la kastelo estas unu el la plej be- 

laj kaj plej bone konservataj el la tuta 

Hiapanio.Laŭ iniciato de D.Alonso de Fon 

peca, Avila~a episkopo, en la 1.4539 ja- 

ra oni komencis ĝin konstrui, Dum kelkaj 

jaroj entis posedaĵo de tiu nobelfamilio, 

por poste esti transdonita al nobelfami- 

lio Alba, kiam okamis edziniĝo de Fonse- 

KASTELO DIE 

Cocal Segovia 
ĉa~a posteŭlino kun Alba~a pos 

teŭlo.in la 1.9548 jaro ani de 

nacis Bin al la hispana regls= 

taro por ke ĵi estu uzita kiel 

grenejo kaj agrara lernejo, ta, 

men, post ĝia restaŭrado en la 

1.956% Jaro, "malfermiŝis Biaj 

pordoj" kiel lernejo por arba~ 

raj laboristestroj (ĉar oni pri 

pensis estus pli konvena tiu 

profesio pro la pinarbaraj ĉir 

kaŭaĵoj de la zono), kaj. tiel 

funkcias ekde tiu dato. 

Dum la milito por la hispana senda 

pendeco, la kastelo estis okupita de la 

franoa armeo kiu, antaŭ ol ŝin foplasi, 

bruladis ŝiajn valorajn arBivojn,. 

La kantelo estas kostruita preskaŭ 
tute el brikoj kaj en ĝia konstruado in 

tervenis tri rasojs kristanoj, maŭroj 

kaj judanoj, ĉar pri tio atestas la di- 

versaj reprezentaj simboloj el tiuj re- 

ligioj (sankta kruco, duonlumo kaj Ia- 

vid-a stelo) kiuj aperas ĉe la eniro al 

la nomata ĉambro de la kruĉoj. 

Tiu konstruaĵo konsistas el du kor 

poj kun rektangula sekcio; unu el 114 

estas muregoj kaj la alia, la kastelo 

mem.Inter ambaŭ korpoj estas larĝa pa- 

sejo, 

Tri anguloj de la kastelo estas o-



   

kupataj de aliaj tri egaj postenbudaj dum 

la kvara angulo estas okupata de'la turo 

de la omaĝos kiu havas kvadratan sekcion. 

Ĝia alteco sur stratnivelo estas 27 me- 

troj kaj sur la fundo de la fosaĵo kiu 

Bipkaŭas la kastelo, 50 metroj. 

En teretaĝo de ĉi tiu turo troviŝas 

la kapelo, kiu estas tiu originala nur 

restaŭrita en ĝia supra parto pro difek 

tiĝo kaŭzata de la brulado jam menciita. 

La kapelo enhavas du gravajn pentra 

ĵojn de la nomata flandra disĉiplaro el 

la fino de la XIV? jarcento montrante „ 

unu el ili, "la Krucumon" kaj la alia , 

"La Anonco al Marla"-n.Alia interesa.en 

havo estas bizanca krucifikso skulptita 

sur plurkolora ligno; la Tabernak 

klo kun la figuroj de la Sanktaj 

Petro, Paŭlo kaj Veroniko kaj du 

sanktakvjoj, unu konkoforma kaj 

la alia el alabastro, en kiu es=- 

tas legebla la jaro 1.560-a, 
La unua etaĵo estas la sker 

mejo, sur kies muroj restas ori= 

ginalaj mudeharaj desegnaĵoj, 

kvankam bedaŭrinde difektitaj 

sur iuj zonoj, pro tio ke oni ri 

paris ilin per mortero, purigan~ 

te ankaŭ la ceterajn partojn de 

tiuj muroj.Sur la volbo estas 

ala vidaĵo. Malantaŭa parto 

pentrita la blazonĝŝil- 

do de nobelfamilio Fon 

3004. 

Troviĝas en tiu halo, 

iu vitro$ranko enhavan 

te diversajn dokumen~ 

tojn pri la kastelo, 

krom du kirasojn, maŭ- 

   
ran seĝon, terpelvon 

( el perlamoto, osto, 

eburo, ora lameno) kaj 

sektretmeblon kun 16 

skatoletoj, ĉio el la 

| xve jarcento. 

La dua etaĝo enhavas 

diversajn keltiberajn kaj romajn gsra-- 

mikojn, samkiel pluraj marmorajn aŭ kal 

kajn ŝtonojn, apartenintaj al la kuire- 

jo kaj korto. 

La plej alta parto de la turo de 

la omaĝo havas aliron al la nomata "Pa- 

seo de ronda", aŭ koridoro ekde kiu en 

tiama tempo oni povis bone rigardi al- 

venon dé-la mals- — 

mikoj, kvankam ver 

ĝajne ne oni kons- 

truis ĉi tiun kas- 

telon kiel forti- 

kaĵo, sed kiel lo~ |     
bejo, La kastelo en his- 

(ĝi daŭros) pana poŝtmarko 

Parta vidaĵo 

 



TRIA INTERNACIA. LITERATURA KONKURSO DE MADRIDA ESPERANTO-LICEO 

REGULARO 

1 - Estos kvar branĉoj kaj unu premio po branĉo, jener 

a) Prozo, originala en Esperanto, minimume 2000 vortoj. 

b) Poezio, originala en Esperantos 

tc) Eseo, libera temo, originala en Esperanto. 
ĉ) Traduko el hispana proza verkaĵo al Esperanto, minimumo 

2000 vortoj. 

2 = La limdato por akcepto de konkursaĵoj sstos la l-a de oktobro LUBl-a, 

ŝu manliverita, ŝu loŭ la poŝta stampo» 

3 = Oni sandos originalon kaj'kver kopioŭjnj tajpitajn sur papero DIN-A4, 

kun la pseŭdonimo de la aŭtoro. 

4 « En fermita koverto estus skribita ekstere la pseŭdonimo kaj intorne la 

veraj nomo kaj adreso de la aŭtoro. 

5 ~ La gajhintoj estos inforinitaj almenaŭ unu semajnon antaŭ la dijadonado 

do premioj, por favorigi ilion taeston, 

6 = La oficiala solena disdonsdo de premioj okazos la dimanĉon, 6-an rle Da 

cembro de 1,98l-a, 

7 = La juĝistaro aldonos la premiojn. 88 estus egaliĝo, decidas la vofdono 

de la prezidanto de la Juĝistaro, 

8 = La aranĝantoj de la Konkurso (Madrida Esperanto-Liceo) havas ln rajton 

eldoni la premittajn verkojn. Se tiuj Verkoj ne estus publikigitaj post 

unu jaro, la aŭtoroj mem povos tion fati. La ne premiitaj verkoj povos 

"esti petataj de la aŭtoroj ĝis la 8-a de Januaro 1982-a. 

9 - Oni devas sendi la konkursaĵojn al: 

MADRIDA ESPERANTO-LICED 

(Por la Literptura Konkurso) 

Atocha, 98, 4%  - MADRID=12 

eD=D0=020=0=x0:0=0=0=0=0:*0=0=0=0=0=0=0=0 

OFLCIALA KOMUNIKO DE LA AKADEMIO DE ESPERANTO 

La Akademio de Esperanto notas kun malaprobo diversajn proponojn, inter si 

malsimilajn, ŝanĝi aŭ modifi la ortografion de Esperanto. 

La Akademio konstatas, ke neniu ortografia ŝanĝo estas necesa aŭ dezirinda, 

aŭ an ligo kun modernaj presmaŝinoj aŭ komputmaŝinoj, por kiuj ĝia ortografio es- 

tas tiel same oportuna kiel la ortografioj de aliaj lingvoj, aŭ pro ia ajn alia 

motivigo. 

La ortografio de Esperanto estas integra parto de la historio kaj kulturo 

de tiu lingvo, kaj konfromiĝas perfekte al la karaktero de la lingvo. Iu ajn or- 

tografia ŝanĝo riur kompromitus la lingvon kaj tiss tradicion. 

Pro tio la Akademio de Esperanto konfirmas, ke la sola alfabeto de Esperan- 

to estas tiu de la Fundamenta Gramatiko, al kiu aldoniĝas samloke jena rimarkos 

WPresojoj, kiuj ne posedas la literojn ĉ 8/ĥ 9 8 4, povas anstataŭ ili uzi ch, gh, 

hh, jh, sh, un 
inrano Prezidanto: W. Auld 

Sekretario: D-ro A. Goodheir 
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              Sorĝu £11n! 

Pro tlo vi povas legi horizonti» 

la, vertikale kaj eĉ diagonale. - 

en ambaŭ direktoj sed no tranas 

maltu literojn. 

bokludo, trovu konatan proverbon. 
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SOLVI ANTAŬAJ ENIGMOJ | 
poo 06 sao: = PO TANTIR[ITPTETRJ | 
AO kiri JOIN! 

cevas. Ri! 

~= EN AA 
1) - Naitzejn RIU a VN E) 
2)-= Du kajerojn e ENT TL 

BLE KINETA 
MOREZONTALES OMBKGOADIM)             

1) frankon 2) Uro„lan 3) Acetato 

1) karaso 7) Unu,£ta 3) Balasto 

  

        
  

—————————— 0 viro, Han .alnetas su parton de la karpo laj 
an kiu imi saldensfgas la aeron, por alv la hates, kaj altiri tlen la sangon, “C4O) Rilato de la partoj intor Te 
al la tuto, 45) Amsoluta registro, 
ARIZONTALE: 
4) lono de 14t9ro 2) Prepazicio mentranta fizikan proksIafiños on la direkto 3) Sufikm-A) Votado, Sat leco da estaĵo. kane 
des preavo; 5) Malalta kontinua, ordinare vertikala kaj solida konstruo ol Sieno], brtkol, tabulegol, tp servente, pan 
dividi spaconda demo, lampo, k.a Derarda adverbo kun la signifo:tan kiu loko 72 (inveran) 6) Ltteroj de arĝantoPraporteta 
sg fanta amsenton nedaŭran ag 1) to tuta sunalora,Vokaĵo 6) Elenanta peseto 9) Ealaj veimioj. Nuno de Nifafa. 

3) Suftlso montranta Generale inkltnen al So 2) Kenia simbolo 3) Klaso de artikuloj el subklaso de trafsuloj kun B paroj 
da kruroj, ai Kiu apartenas akaruloj, falangluloj, skorptuloj, k.a. 4) Tre forta tino, 5) kfero de malgranda valoro ali: 
graveco 8) Monto apud Jeruzalono, Kle laŭ-la evangelioj Jesuo estis arostita.Steboln da okstrano 7) RNozena cifera, skalo, 
Sufiles 8) Corealo 8) Singulara proncno de la uua persona 70) Numeralo. 

Trovu nembron el ses ciferoj kies du lastaj estu dumo de la antalaj, dun ĉiu 97 la altaj esiu dumo de la sekvantaj 

TEOJ      


